
                          Presentation 
            
          Namn: Maria Almqvist 

          Profession: Leg Röntgensjuksköterska 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Fackliga frågor som är viktiga för mig: 
Hälsosamma arbetstider – är livsviktiga. Att arbeta för arbetstider som ger en 

god och säker vård under dygnets alla timmar. Stress utan återhämtning gör 

många sjuka. Vi måste arbeta för en god bemanning, hitta lösningar i schemat 

för att skapa glädje i arbetet istället för att riskera hälsa och säkerhet. Vid 

beredskapsarbete ska extra vila och återhämtning ingå i schemat och att 

beredskap ska få utnyttjas i yttersta fall av arbetsgivaren vilket inte är fallet i 

dagsläget för många medlemmar i olika yrkesgrupper. Att anpassa arbetet så att 

det kan samspela med vårt privatliv så att vi får ett hållbart yrkesliv med god 

hälsa. 

Arbetsmiljön – ett ständigt förbättringsarbete inom den fysiska och psykosociala 

miljön är viktig för vårdandet av patienter och oss själva. 

 

1. Min bakgrund är: 
Jag började min bana redan 1983 inom vården som undersköterska. Jag 

utbildade mig som röntgensjuksköterska – 2005 har sedan dess haft min tjänst 

på röntgen kliniken vid Kalix sjukhus. Under mina 12 år inom yrket har jag god 

erfarenhet av beredskapsarbete och vet vad detta innebär för arbetstagare. 

Jag är inadjungerad i styrelsen sedan april -17 och mitt huvudsakliga 

arbetsområde har varit östra Norrbotten. Har varit förtroendevald sedan -2006. 

 

2. Mina främsta styrkor är: 
         En lyssnare – vill samspela och höra människors åsikter och tankar. 

Tålmodig – förändringar tar tid och ska så få göra ibland. Analyserar gärna, ser 

saker från olika sidor innan ett beslut fattas. 

Ärlig och uppriktig mot mina medmänniskor. 

 

3. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga 

för Vårdförbundets medlemmar: 
Lönen – att vi känner oss rätt värderad för det viktiga arbete vi utför. En god 

löneutveckling sett under hela vårt yrkesliv. 

Karriärvägar - inom varje profession för ökad kompetens i vården. Arbeta för att 

specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor 

ska finnas för att stärka våra professioner och för att förbättra våra villkor. 

Ett hållbart yrkesliv - för god hälsa och arbetsmiljö är i ständig utveckling. 

 

4. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Familjen, mina 4 barn och man är mina pelare i livet. Att vara med nära vänner 

och ströva i naturen är avkoppling. Mötet med människor är energibringande 

vilket lett till valet i yrkeslivet. 

 

Varma hälsningar Maria 
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